
Várják a jelentkezőket a Kőrösi Cso-
ma Sándor- és a Petőfi  Sándor-prog-
ram ösztöndíjaira – jelentette be 
tegnap Potápi Árpád János nemzet-
politikai államtitkár.

 » KRÓNIKA

I smét lehet pályázni a diaszpóra magyar-
ságát támogató Kőrösi Csoma Sándor- 
és a szórványmagyarságot segítő Petőfi  

Sándor-program ösztöndíjaira – közölte a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtit-
kára tegnap sajtótájékoztatón Budapesten. 
A kérelmeket legkésőbb március 25-ig kell 
feladni, azoknak április 2-ig kell beérkezni-
ük.  Potápi Árpád János az MTI beszámo-
lója szerint elmondta: a magyar nemzet 
identitásának megerősítésében mindkét 
program megkülönböztetett helyet foglal 
el, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy 
az egész világon új lendületet kapjon a 
magyar közösségi élet. Értékelése szerint 
közvetve a programoknak is köszönhető, 
hogy a kettős állampolgárságot nagyon so-
kan vették fel világszerte.

A nemzetpolitikai államtitkár kiemel-
te, a kritériumok a két programot illető-
en nem változtak: magyar állampolgár-
ságú, büntetlen előéletű, 20. életévüket 
betöltött pályázók jelentkezését várják. 
Külhoni magyarok is pályázhatnak. A ké-
relmekről április 30-ig döntenek, május 
6-ig értesítik a jelentkezőket. Új elemként 
konkrét tudás megszerzését lehetővé tévő 
felkészítést is szerveznek, ennek részle-
teiről a nemzeti regiszteren lehet tájéko-
zódni – ismertette Potápi Árpád János. 
A Petőfi  Sándor-programot 75 ösztöndí-

jas számára 10 országban hirdetik meg, 
9 hónapra szól, és idén szeptemberben 
indul. A Kőrösi Csoma Sándor-program-
nak 29 célországa van, érinti Európát, 
Ázsiát, Észak- és Dél-Amerikát, Dél-Afri-
kát, Ausztráliát és Új-Zélandot. 150 ösz-
töndíjas utazhat ki, az északi féltekére 
szeptembertől 9 hónapra, a déli féltekére 
júniustól 6 hónapra.

Az államtitkár reményének adott han-
got, hogy idén is túljelentkezéssel kell 
számolni. Potápi Árpád János az MTI kér-

désére elmondta: most is hirdetnek egy-
házi ösztöndíjakat, maximum 30 kiutazó-
val számolnak. Jelezte: elsősorban nem 
papokra, lelkészekre számítanak, és az 
ösztöndíjasoknak speciális képzést bizto-
sítanak. A két programra mintegy egymil-
liárd forint áll rendelkezésre, ez azonban 
nyitott keret – jelezte a nemzetpolitikai 
államtitkár. A pályázati kiírások elérhe-
tők a www.nemzetiregiszter.hu, a www.
korosiprogram.hu és a www.petofi prog-
ram.hu oldalon.
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Dísztoktor lesz Bukarestben
Frans Timmermans, az EB első alelnöke
Díszdoktori címet kap a fővárosi Orszá-
gos Politikatudományi és Közigazgatási 
Iskolától (SNSPA) Frans Timmermans, az 
Európai Bizottság (EB) első alelnöke. Az 
oktatási intézmény tájékoztatása szerint 
a díszdoktori cím átadására jövő hétfőn 
16 órától kerül sor, az I. Károly királyról 
elnevezett központi egyetemi könyvtár 
aulájában. Mint ismeretes, Timmermans 
az európai szocialisták csúcsjelöltje az 
EB elnöki tisztségére.

Washington „helyreállítja”
a diplomáciai kapcsolatot az EU-val
Az Egyesült Államok azonnali hatállyal 
visszaállítja az Európai Unió washingto-
ni képviseletének diplomáciai státusát – 
jelentette be tegnap Gordon Sondland, 
az EU mellé rendelt amerikai nagykövet. 
Levelében Sondland üdvözölte Sztav-
rosz Lambrinidisz kinevezését a távozó 
David O’Sullivan washingtoni uniós 
nagykövet helyére, illetve arról számolt 
be, hogy országa Mike Pompeo külügy-
miniszter utasítására visszaminősíti az 
EU külképviseletét állami szintre a nem-
zetközi szervezetek szintjéről. „Az Euró-
pai Unió páratlanul fontos szervezet, az 
Egyesült Államok egyik legértékesebb 
partnere a globális biztonság és prospe-
ritás garantálásában” – írta Sondland. 
Az amerikai külügyminisztérium tavaly 
mindenféle értesítés nélkül leminősítet-
te az EU washingtoni külképviseletét. 
A lefokozás tényére decemberben derült 
fény, miután gyanússá vált, hogy David 
O’Sullivan nagykövetet a több mint 
150 megjelent diplomata közül legutol-
sóként szólították George H. W. Bush 
néhai amerikai elnök gyászszertartásán, 
hogy leróhassa kegyeletét.

Gdansk megbízott vezetője nyerte
a főpolgármester-választást
A meggyilkolt gdanski főpolgármester, 
Pawel Adamowicz helyére kiírt időközi 
választáson a város eddigi megbízott 
vezetője, Aleksandra Dulkiewicz kapta 
a legtöbb szavazatot, a választók 82,2 
százaléka voksolt rá – közölte a helyi 
választási bizottság tegnap.  A részvételi 
arány 48,7 százalékos volt. Az eddigi 
első főpolgármester-helyettes független 
jelöltként indult, a legerősebb lengyel 
ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO), 
a parlamenten kívüli Demokratikus 
Baloldali Szövetség (SLD) és a nemrégen 
megalakult balliberális tömörülés, a 
Tavasz (Wiosna) támogatásával. A másik 
két független jelölt közül Marek Skiba 
gdanski vállalkozó a szavazatok 5,9 
százalékát nyerte el, Grzegorz Braun, a 
szélsőjobboldalhoz közel álló dokumen-
tumfi lm-rendező pedig 11,9 százalékos 
támogatottságra tett szert.

Megsebesült két izraeli katona
egy gázolásos merényletben
Két izraeli katona megsebesült egy 
gázolásos merényletben hétfő hajnal-
ban Ciszjordániában, a két támadó 
palesztint agyonlőtték. A katonák éjjeli 
bevetésből tértek vissza a Naame nevű 
palesztin faluból, járművük elromlott, 
és az út mellett álltak, amikor a pa-
lesztin merénylők közéjük hajtottak. 
Az autóban ülők közül kettő meghalt, 
amikor a katonák tüzet nyitottak rájuk, 
harmadik társuk könnyebben sebesült 
meg. A támadásban egy izraeli katona-
tiszt súlyosan, egy katona könnyebben 
sebesült meg. A Gázai övezetet uraló 
iszlamista Hamász szervezet üdvözölte a 
palesztinok támadását, és mártíroknak 
nevezte az elkövetőket.
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ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI A KŐRÖSI CSOMA- ÉS A PETŐFI-PROGRAM ÖSZTÖNDÍJAIRA

Külhoniak jelentkezését is várják

Potápi Árpád szerint a programok nyomán új lendületet kapott a magyar közösségi élet

 » B. L.

Kalózok támadtak rá a nyugat-afrikai Togó 
felségvizein egy román hajózási cég tu-

lajdonában álló tartályhajóra, és egyes in-
formációk szerint három román tengerészt 
elraboltak – derült ki tegnap. A hírek szerint 
a konstancai Histria hajózási cég által mű-
ködtetett, máltai zászló alatt hajózó Histria 
Ivory nevű hajót, amelynek fedélzetén 21 
romániai tengerész tartózkodott, vasárnap 

este érte támadás Togó fővárosa, Lomé ki-
kötőjének közelében. A kalózok nem sokkal 
azután támadták meg a hajót, hogy az ki-
hajózott Lomé kikötőjéből. A támadók több 
túszt ejtettek, majd távoztak. A hajó a táma-
dás során megsérült, így visszatért Loméba, 
hogy kijavítsák a sérüléseket. A Histria Ivory 
kőolajtermékeket szállított Togóból Libériá-
ba. A cég megerősítette a támadás tényét, de 
a tengerészek állapotáról nem szolgáltattak 
információkat. Adrian Mihălcioiu, a Hajósok 

Szabad Szakszervezetének vezetője ugyan-
akkor tegnap délután azt mondta: az első 
hírek szerint három matrózt elraboltak. A ro-
mán külügyi tárca közlése szerint az előzetes 
információk arra engednek következtetni, 
hogy a kalózok valóban elraboltak három ál-
lampolgárt. A hajón tartózkodó többi tenge-
rész jól van, senki sem sebesült meg. A kül-
ügyminisztériumban válságstábot hoztak 
létre, és folyamatos kapcsolatban vannak a 
helyi hatóságokkal.
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Komolyan fontolgatja Călin Popescu-Tă-
riceanu volt miniszterelnök, a szenátus 

és a kisebbik kormánypárt, a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) elnöke, 
hogy elinduljon az év végi elnökválasztá-
son a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az 
ALDE közös jelöltjeként. Tăriceanu vasár-
nap este a România Tv-nek nyilatkozva ar-
ról beszélt, az európai parlamenti választá-
sokat követően döntenek a jelöltről, addig 
közvélemény-kutatásokat rendelnek, hogy 
képet nyerjenek a lehetséges jelöltek nép-
szerűségéről. A politikus közölte, nagyon 
komolyan gondolkodik azon, hogy ver-
senybe szálljon az államfői tisztségért, de 
egyelőre nem döntött. „Szeretnék Románia 
elnöke lenni, de egy másfajta Romániáé. 

Három olyan elnöki mandátumon vagyunk 
túl, amelyek megosztották az embereket. 
Én másfajta elnök kívánok lenni” – hangoz-
tatta Tăriceanu, de megjegyezte: a döntés 
csak később születik meg.

Liviu Dragnea, a kormány fő erejét adó 
PSD elnöke még vasárnap közölte: előfor-
dulhat, hogy a két kormánypárt közös jelöl-
tet indít, a döntést viszont csak az európai 
parlamenti választások után hozzák meg. 
Dragnea Târgu Jiuban azt mondta: azt fon-
tolgatja, hogy a PSD és az ALDE részéről a 
legesélyesebb jelölt szálljon harcba, a koalí-
ció célja ugyanis az, hogy elmozdítsa az ál-
lamfői tisztségből Klaus Johannist. „A cél az, 
hogy Johannis ne sújtsa Romániát további 
öt évig. A legfőbb célom az, hogy ne legyen 
többé Johannis vagy bármilyen más szekus 
kreálmány” – hangoztatta Dragnea.

Indoklásként azt mondta: az államfővel 
nem lehet együttműködni, ő ugyanis csakis 
a „párhuzamos államot” szolgálja, és célja a 
kormány destabilizálása. A PSD elnöke sze-
rint Johannis „károsabb és mérgezőbb”, 
mint elődje, Traian Băsescu.

Traian Băsescu nem hagyta szó nélkül 
a megjegyzést. A România hírtelevíziónak 
nyilatkozva a volt államfő azt mondta, 
Dragneának csak a PSD jó, és egyetlen ál-
lamfővel sem tudna együttműködni, mivel 
célja az igazságügy fölötti uralom megszer-
zése, amit viszont egyetlen államfő sem 
hagyna jóvá. Băsescu szerint a feszültség 
mindaddig fennmarad, amíg a PSD élén 
egy elítélt áll, akinek egyetlen célja az, hogy 
úgy irányítsa az igazságügy-minisztérium 
és a kormány munkáját, hogy elkerülje az 
újabb ítéletet.

Román tengerészek kerülhettek kalózok fogságába

Călin Popescu-Tăriceanu államfő szeretne lenni




